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asupra nivelului coruptibilităţii proiectului
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(Legea 192/1998; Legea nr.451/2001; Legea nr.183/2012; Cod

Civil; Legea nr.550/1995, Legea nr.121/2007; Legea nr.149/2012;
Legea nr.1134/1997; Legea nr.61/2007; Codul fiscal; Codul de

executare; Codul penal; Cod contraventional)
I. EVALUAREA GENERALĂ A PROIECTULUI

1. Evaluarea fundamentării proiectului
1.1 Fundamentarea generală a proiectului

a. Autor al iniţiativei legislative este Guvernul RM, autor nemijlocit - Comisia Naţională a
Pieţii Financiare, ceea ce corespunde art. 73 din Constituţie şi art. 47(44) din Regulamentul
Parlamentului.

b. Categoria actului legislativ propus este lege organică, ceea ce corespunde art. 72 din
Constituţie şi art.art. 6-11, 35 din Legea privind actele legislative, nr.780-XV din 27.12.2001.

c. Scopul promovării proiectului. Potrivit autorului, finalitatea scontată prin prezentul
proiect de lege este racordarea cadrului normativ existent la sistemul de codificare şi
exigenţele procedurale statuate de Legea privind piaţa de capital nr.171 din 11 iulie 2012,
întru asigurarea coerenţei, consecvenţei şi echilibrului între reglementările concurente.
Amendamentele propuse sunt elaborate în vederea asigurării consecutivităţii, stabilităţii şi
predictabilităţii normelor juridice şi contribuie la crearea unui cadru normativ complex ce
conferă o reglementare comprehensivă şi exhaustivă a cadrului normativ în vigoare ce
reglementează modul de desfăşurare a activităţii pe piaţa de capital.

d. Suficienţa argumentării. Argumentele invocate de autor în nota informativă justifică
necesitatea promovării proiectului. Menţionăm faptul că autorul intervine cu amendamente
substanţial complexe şi voluminoase, ce presupun amendarea a 23 de acte legislative,
printre care Legea privind Comisia Naţională a Pieţei Financiare nr.192-XIV din 12 noiembrie
1998; Legea privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător nr.451-XV din
30 iulie 2001; Legea Concurenţei nr.183 din 11 iulie 2012; Codul Civil nr.1107-XV din 06
iunie 2002; Legea instituţiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995; Legea privind societăţile
pe acţiuni nr.1134-XIII din 02 aprilie 1997; Legea privind activitatea de audit nr.61-XVI din 16
martie 2007; Codul fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997; Codul de executare nr.443-XV din
24 decembrie 2004; Codul Penal nr.985-XV din 18 aprilie 2002; Codul Contravenţional
nr.218-XVI din 24 octombrie 2008).
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Totodată, în contextul expertizei anticorupţie efectuate anterior asupra proiectului, autorul a
asigurat revizuirea conţinutului notei informative, în vederea redimensionării priorităţilor şi
îmbunătăţirii autentice a bazei argumentative ce vizează relevanţa amendamentelor propuse,
cît şi asigurarea unei interacţiuni conforme între raționamentele folosite pentru a susține
promovarea modificărilor şi novaţiile legislative propriu-zise.

1.2 Fundamentarea economico-financiară a proiectului

Implementarea proiectului nu presupune cheltuieli bugetare suplimentare.

1.3 Promovarea sau prejudicierea intereselor de grup ori individuale, în lipsa unei
justificări a interesului public

Prevederile proiectului promovează interesele subiecţilor care prestează servicii ori
desfăşoară activităţi pe piaţa de capital, care însă nu sunt în detrimentul interesului public.
Proiectul intervine cu amendamente substanţial complexe ce conferă claritate cadrului
normativ în vigoare ce reglementează modul de desfăşurare a activităţii pe piaţa de capital.
Astfel, modificările înaintate, per ansamblu, vor contribui la excluderea practicilor de
interpretare subiectivă şi aplicare discreţionară a normelor procesuale de către subiecţii
destinatari. Totodată, pornind de la aspectele evaluate aferente domeniului supus analizei şi
în conformitate cu procedurile aplicate de către Centrul Naţional Anticorupţie, în cadrul
procesului de expertiză a proiectului de act normativ înaintat cu unele prevederi suplimentar
incluse, se recomandă revizuirea amendamentelor vizate de Capitolul II al Raportului de
expertiză prin prisma recomandărilor înaintate. 

2. Evaluarea compatibilităţii proiectului cu standarde
anticorupţie

Proiectul supus expertizei nu reglementează expres domenii anticorupţie, motiv din care
compatibilitatea acestuia cu standardele internaţionale anticorupţie nu este evaluată.
Totodată, date fiind obiecţiile expuse în acest raport cu privire la neîntrunirea rigorilor de
expertiză anticorupţie, considerăm proiectul insuficient compatibil cu standardele naţionale
anticorupţie.

Asigurarea transparenţei în procesul decizional. Cu referire la transparenţa în procesul
decizional constatăm că proiectul prenotat se regăseşte pe pagina oficială a autorităţii,
cerinţă impusă de prevederile Legii privind transparenţa în procesul decizional nr.239-XVI din
13 noiembrie 2008, potrivit căreia autorităţile publice sunt obligate de a întreprinde măsurile
necesare pentru asigurarea posibilităţilor de participare a cetăţenilor, a asociaţiilor constituite
în corespundere cu legea, a altor părţi interesate la procesul decizional, plasînd proiectul de
act normativ pe pagina web oficială a instituţiei.

II. EVALUAREA ÎN FOND A PROIECTULUI

1. Formulări lingvistice ambigui
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Textul proiectului corespunde tehnicii legislative şi normative, regulilor limbajului şi expresiei
juridice.

2. Conflicte ale normelor de drept

Nu sînt identificate conflicte ale normelor de drept, capabile să genereze coruptibilitate.

3. Norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb

Nu sînt identificate norme de trimitere, de blanchetă şi norme în alb, capabile să genereze
coruptibilitate.

4. Discreţii excesive ale autorităţilor publice

Nu sînt identificate discreţii excesive ale autorităţilor publice, capabile să genereze
coruptibilitate.

5. Cerinţe excesive pentru exercitarea drepturilor persoanelor

Art.I al proiectului: Art.I. – Legea nr.192-XIV din 12 noiembrie 1998 privind Comisia
naţională a Pieţei Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2007, nr.117-126 BIS), cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după
cum urmează: [...]
2. Articolul 6:
[...]
După litera c) se completează cu o nouă literă, c/1), cu următorul cuprins:
„c/1)taxe în mărime de pînă la 0,7 la sută din valoarea tranzacţiilor de vînzare-
cumpărare a valorilor mobiliare, efectuate în cadrul sistemului multilateral de
tranzacţionare;”.

Amendamentul propus a fost inclus în conţinutul proiectului în rezultatul definitivării, ulterior
etapei de expertiză anticorupţie.
Remarcăm faptul că norma citată stabileşte un nou tip de taxe percepute direct de către
Comisia Naţională a Pieţei Financiare - 0,7 la sută din valoarea tranzacţiilor de vînzare-
cumpărare a valorilor mobiliare, în lipsa unor argumente pertinente în conţinutul notei de
argumentare a proiectului ce vizează modul de calculare şi estimare a cuantumului plăţii în
cauză. Circumstanţa în cauză, determină dificultăţi de apreciere a oportunităţii
amendamentului şi condiţionează riscul aprobării unor norme excesive în raport cu potenţialii
beneficiari.

Recomandarea: Se recomandă autorului revizuirea oportunităţii şi redimensionarea
cuantumului taxei instituite.

6. Accesul limitat la informaţie, lipsa transparenţei

Textul proiectului nu necesită a fi evaluat prin prisma accesului la informaţie sau asigurării
transparenţei.

7. Lipsa sau insuficienţa mecanismelor de control
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Implementarea prevederilor proiectului nu presupune aplicarea cărorva mecanisme
suplimentare de control.

8. Responsabilitate şi sancţiuni necorespunzătoare

Proiectul nu implică careva responsabilităţi şi nu necesită referinţe exprese la
responsabilitate şi sancţiunile aplicate pentru încălcarea prevederilor sale.

Expertiza a fost efectuată în temeiul Regulamentului cu privire la organizarea procesului de
efectuare a expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, adoptat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 977 din 23.08.2006, în condiţiile Metodologiei de efectuare a
expertizei anticorupţie a proiectelor de acte legislative şi normative, aprobată prin ordinul
directorului Centrului Naţional Anticorupţie nr. 62 din 19.04.2013, de către

Cristina Chistol
inspector superior al Direcţiei legislaţie şi expertiză anticorupţie

17 Iunie 2016

Prezentul raport este publicat pe pagina oficială a
Centrului Naţional Anticorupţie - www.cna.md

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

4

http://www.tcpdf.org

